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Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

Zakres i forma dokumentacji projektowej

Rzeszów, 31.01.2017 r.

Informacje ogólne
Podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 należy
kierować się zasadami określonymi w:
1.

Dokumentacji
dokumentacja

konkursowej
konkursowa

danego

konkursu,

znajduje

się

w

szczególności

na

stronie

w

Regulaminie

internetowej

pod

konkursu;
linkiem

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1065-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowenabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16S
2.

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020;

3.

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

4.

Wytycznych horyzontalnych wydanych przez właściwego ministra ds. rozwoju regionalnego;

5. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych;
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Informacje ogólne
Podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 należy
kierować się zasadami określonymi w:
6. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego

na

lata

2014-2020

w

zakresie

kwalifikowania

wydatków

w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR);
7. Przepisach prawa wspólnotowego i krajowego.

Ww. dokumenty zamieszczone na portalu www.rpo.podkarpackie.pl.
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Informacje ogólne
Informacje o wszelkich zmianach w zakresie naboru wniosków będą przekazywane za
pośrednictwem strony internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.podkarpackie.pl.
W związku z tym podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach konkursu
powinny na bieżąco zapoznawać się z zamieszczanymi na niej informacjami.
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Informacje ogólne
Miejsce i sposób składania wniosków:
•

Forma elektroniczna:

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP
2014-2020), dostępnego pod adresem https://gw.podkarpackie.pl/.
•

Forma papierowa:

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać:
- osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania
Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4
w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub
- przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów (do 2 marca 2017 r.).
Zasady wypełnienia i przesyłania wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu).
5

Informacje ogólne
• Wniosek i wszystkie załączniki należy składać w 1 egz. w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. Obie złożone wersje muszą mieć tą
samą treść.
• W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD należy złożyć:
 wniosek o dofinansowanie wygenerowany przez Generator wniosków (z sumą
kontrolną tożsamą z wersją papierową),
 zeskanowaną wersję pozostałych załączników do wniosku (w formacie pdf lub
innym możliwym do odtworzenia bez konieczności zastosowania specjalistycznego
oprogramowania),
 do Studium wykonalności – załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, należy
dodatkowo załączyć analizę finansową i ekonomiczną w aktywnym arkuszu
kalkulacyjnym,
 do Specyfikacji dostaw / usług - zał. nr 9 do wniosku o dofinansowanie, należy
załączyć jego formę elektroniczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.
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Informacje ogólne
 Wnioski, do których nie załączono:
• studium wykonalności,
• załącznika nr 2 Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej
jakościowej projektu,
ani w wersji papierowej ani w elektronicznej otrzymują ocenę negatywną.
 Wniosek oraz oryginały załączników sporządzone przez wnioskodawcę (np.
oświadczenia, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, plany gospodarki
niskoemisyjnej) powinny być podpisane czytelnie lub parafowane z imienną pieczątką
przez osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (określone
w punkcie A.11 wniosku).
 Wyjątek stanowią załączniki nr 12 i 12.1 do wniosku o dofinansowanie Oświadczenie
dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, składane
przez jednostki samorządu terytorialnego, które powinny być również podpisane przez
Skarbnika właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady podpisywania wniosku i załączników przedstawiono w § 12 ust. 3 pkt 15 Regulaminu
konkursu.
7

Załączniki do wniosku:
1. Studium wykonalności
2. Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej projektu
3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko
4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy)
5. Kopia pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
lub innej decyzji budowlanej (nie dotyczy)
6. Kopia decyzji konserwatora zabytków (nie dotyczy)
7. Wyciąg z dokumentacji technicznej
8. Program funkcjonalno-użytkowy
9. Specyfikacja dostaw / usług
10. Mapy / szkice lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu (nie dotyczy)
11. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami (nie dotyczy)
12. Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji
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Załączniki do wniosku cd.:
13. Umowa określająca role w realizacji projektu oraz wzajemne zobowiązania stron

w przypadku

projektów realizowanych w partnerstwie
14. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej (nie dotyczy)
15. Dokumenty określające zasady reprezentacji wnioskodawcy (KRS, CEIDG, statut, umowa, itp.)
16. Oświadczenie o zachowaniu trwałości
17. Pełnomocnictwo do reprezentowania
18. Oświadczenie wnioskodawcy / partnera wiodącego o kwalifikowalności podatku VAT (nie dotyczy)
19. Oświadczenie partnera o kwalifikowalności podatku VAT (nie dotyczy)
20. Inne załączone dokumenty, w szczególności wymagane przepisami prawa lub postanowieniami
regulaminu danego konkursu:
20.1 Oświadczenie w sprawie zgodności jednostek OZE z normami,
20.2

Oświadczenie o wyborze ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej

procedurze,
20.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Załączniki do wniosku cd.:
Szczegółowe

informacje

nt.

każdego

z

ww.

załączników

zawiera

Instrukcja

przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe nr RPPK.03.01.00IZ.00-18-001/16 – należy ją dokładnie przeczytać i zastosować (jest to załącznik nr 4
do Regulaminu konkursu).
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1. Studium wykonalności
• Jest niezbędnym załącznikiem dla każdego projektu (jego brak skutkować będzie negatywną
oceną wniosku).
• SW należy sporządzić w formie papierowej w 1 egzemplarzu (oryginał) w formacie A4.
• Do wersji papierowej należy załączyć jego wersję elektroniczną (np. PDF) wraz
z analizą finansową i ekonomiczną w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.
• Powinno zawierać informację o autorze i firmie, która je wykonała i powinno być opatrzone
podpisami osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy.
• Musi być w pełni zgodne i spójne ze złożonym wnioskiem (w szczególności dotyczy to opisu
zakresu rzeczowego, wskaźników produktu i rezultatu oraz analizy finansowej
i ekonomicznej).
• W studium lub w dokumentacji technicznej konieczne jest przedstawienie dokładnych
i uzasadnionych obliczeń dotyczących prognozowanej ilości wytworzonej energii
(w poszczególnych instalacjach i w projekcie ogółem).
• Nie należy kopiować do studium wykonalności obszernych fragmentów ze strategii,
dokumentacji technicznej czy planu gospodarki niskoemisyjnej.
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1. Studium wykonalności – spis treści
Czym jest studium wykonalności?
Dlaczego potrzebuję studium?
Zakres obowiązywania Instrukcji
Podstawa opracowania Instrukcji

1.

Przyczyny realizacji projektu

1.1.
1.2.

Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na
obszarze oddziaływania projektu
Identyfikacja problemów beneficjentów projektu

2.

Opis projektu

2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.5.

Cele projektu
Przedmiot i produkty projektu
Rezultaty projektu
Sposób podawania wskaźników
Uzasadnienie (obliczenie) wartości wskaźników
Opis i ocena wariantów alternatywnych
Powiązania z innymi inwestycjami

3.

Zakres rzeczowy projektu

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Lokalizacja
Wyjaśnienia w zakresie robót budowlanych
Wyjaśnienia w zakresie dostaw
Dokumentacja i usługi
Promocja projektu
Zgodność z kryteriami dopuszczającymi RPO

4.

Uwarunkowania prawne i organizacyjne

4.1.

Uwarunkowania wynikające z procedur zagospodarowania
przestrzennego i prawa budowlanego
Pomoc publiczna
Inne uwarunkowania prawne
Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych
Zgodność projektu z polityką równych szans
Charakterystyka wnioskodawcy
Partnerzy i opis zasad partnerstwa
Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu
inwestycji po jej zakończeniu

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

System realizacji projektu „parasolowego”

4.10.

Doświadczenie

5.

Analiza finansowa

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Nakłady inwestycyjne i wydatki kwalifikowane
Wyliczanie wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem wartości
dochodów netto generowanych przez projekt
Źródła finansowania
Koszty operacyjne
Analiza popytu
Przychody
Wartość rezydualna
Analiza wyniku finansowego – wskaźników finansowych
Trwałość finansowa projektu

6.

Analiza ekonomiczna

6.1.
6.2.

Korzyści zewnętrzne wynikające z realizacji projektu
Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją
projektu

7.

Analiza oddziaływania na środowisko

7.1.

Formalno-prawna procedura wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu
Analiza pozostałych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko
Oddziaływanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony
przyrody

7.2.
7.3.
7.4.

8.

Analiza ryzyka i wrażliwości

Załączniki:
Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym
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2. Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej
projektu
• Jest jednym z najważniejszych dokumentów projektu - na podstawie zawartych
w niej informacji dokonywana jest ocena merytoryczna i tworzona jest lista
rankingowa projektów;
• Brak załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie skutkować będzie oceną
negatywną wniosku o dofinansowanie.
Brak odniesienia do danego kryterium w pierwotnie złożonym załączniku nr 2
powoduje przyznanie, podczas oceny merytorycznej jakościowej, „0” punktów w jego
ramach, jeśli z pierwotnie złożonej (w terminie naboru) pozostałej dokumentacji
wniosku nie wynika spełnienie tego kryterium.
UWAGA: zamieszczone w załączniku dane oraz ich poprawność będą monitorowane;
w przypadku podania błędnych lub nierzetelnych danych może zaistnieć konieczność
zwrotu dotacji wraz z odsetkami.
13

2. Specyfikacja dotycząca kryteriów oceny merytorycznej
projektu cd.
• Wskazane przez wnioskodawcę informacje, wartości, kwoty, współczynniki
muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być zgodne z wnioskiem,
dokumentacją techniczną, studium wykonalności oraz załączonymi
oświadczeniami i dokumentami;
• W odniesieniu do każdego kryterium należy wskazać numery stron
dokumentów źródłowych (przy zmianach studium należy dokonać aktualizacji
nr stron);
• Niedopuszczalna jest zmiana wartości kryterium w trakcie weryfikacji oceny
technicznej;
• Wzór specyfikacji stanowi załącznik do Instrukcji przygotowania załączników.
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3. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na
środowisko
• Dla każdego projektu wnioskodawca winien wypełnić dokument pn. „Część
środowiskowa wniosku o dofinansowanie” (załącznik nr 3.1 do Regulaminu
konkursu),
• Pozytywną opinię Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP 2014-2020
funkcjonującego w ramach struktury IZ RPO WP 2014-2020 dla całego zakresu
projektu należy uzyskać najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu;
• Korespondencja w ww. zakresie jest prowadzona z Wnioskodawcą przez
Departament Ochrony Środowiska UMWP.
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5. Kopia pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy,
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji
budowlanej (nie dotyczy)
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane montaż
pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW
oraz wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę, jak również zgłoszenia.
Natomiast zgłoszenia właściwemu organowi wymaga montaż urządzeń o wysokości
powyżej 3 m na obiektach budowlanych.
Brak wymogów przedstawienia pozwoleń/zgłoszeń jako załączników do wniosku nie
zwalnia beneficjenta i odbiorców ostatecznych z obowiązku ich uzyskania (dokonania),
jeżeli wynika on z przepisów prawa budowlanego. Realizacja robót bez wymaganych
pozwoleń/zgłoszeń może oznaczać niedozwoloną samowolę budowlaną.
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7. Wyciąg z dokumentacji technicznej
Dla projektów parasolowych wymagane jest przedstawienie uproszczonej
dokumentacji, która przedstawiać będzie podstawowe parametry ilościowe
i jakościowe planowanych do zastosowania instalacji:
- parametry wzorcowe,
- rodzaje proponowanych OZE,
- moc jednostkową,
- liczbę instalacji poszczególnych rodzajów,
- zasadnicze rozwiązania instalacyjne,
- podłączenie do instalacji budynku,
- typowe rozwiązania w zakresie automatyki i sterowania,
- typowe schematy technologiczne i przyłączeniowe itd.
Ważne jest, aby przedstawiona dokumentacja techniczna zawierała opis inwestycji
z podaniem danych liczbowych obrazujących zakres rzeczowy projektu w zakresie
składanego wniosku.
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7. Wyciąg z dokumentacji technicznej
WAŻNE:
W dokumentacji technicznej lub studium wykonalności należy przedstawić
dokładne i uzasadnione obliczenia dotyczące prognozowanej ilości wytworzonej
energii (w poszczególnych instalacjach i w projekcie ogółem).

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie zaleca się przedłożenie
zbiorczej dokumentacji technicznej zawierającej sumaryczne parametry ilościowe
i jakościowe planowanych do zastosowania instalacji (zamiast dokumentacji
przygotowanej oddzielne przez każdego z partnerów).
Zaleca się, aby dokumentacja była przygotowana przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane (w zakresie instalacji elektrycznych,
sanitarnych).
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8. Program funkcjonalno - użytkowy
•

Dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”;

•

Powinien być kompletny (tj. zawierać stronę tytułową, część opisową i część informacyjną) oraz
przedstawiać charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, aktualne
uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, ogólne właściwości funkcjonalnoużytkowe oraz pozostałe informacje wskazane w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

•

Programem funkcjonalno – użytkowym nie są opracowania o charakterze koncepcji
architektoniczno-budowlanej;

•

Realizacja projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku:
- opisania zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie w studium wykonalności oraz
zamieszczenia w tym dokumencie wszystkich wymaganych analiz,
- przedstawienia dokumentów dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko, określonych w p. 3 niniejszej Instrukcji,
- terminowej realizacji poszczególnych etapów inwestycji, zakończenia i rozliczenia projektu.
19

9. Specyfikacja dostaw / usług
• W przypadku projektów obejmujących dostawy należy dostarczyć specyfikację dostaw,
w której powinny być umieszczone informacje dotyczące:
 ilości i rodzaju (typu) środków trwałych, wyposażenia,
 głównych parametrów technicznych,
 cen jednostkowych sprzętu (netto, VAT, brutto).
• Nie należy sporządzać specyfikacji dla usług związanych z:
 usługami budowlanymi;
 opracowaniem dokumentacji projektowej: studium wykonalności, promocji projektu
czy nadzoru inwestorskiego.
• Dla urządzeń OZE, w ramach projektów parasolowych, co do zasady, nie należy
opracowywać specyfikacji dostaw.
• Do formy papierowej załącznika należy dołączyć jego formę elektroniczną w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym. Wzór specyfikacji dostaw stanowi załącznik do instrukcji.
20
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12. Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków
finansowych na realizację inwestycji
• Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że zabezpieczy środki
finansowe na pokrycie wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości
wydatków niekwalifikowanych projektu zgodnie ze wzorem (załącznik nr 12 do
wniosku);
• Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji
wnioskodawcy;
• W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wymagany jest dodatkowo
podpis skarbnika danej jednostki;
• Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie to każdy z partnerów przedkłada
odrębne oświadczenie dotyczące jego wkładu.
21

13. Umowa określająca role w realizacji projektu oraz
wzajemne zobowiązania stron w przypadku projektów
realizowanych w partnerstwie
• Umowa
partnerstwa
jest
obowiązkowym
załącznikiem
do
wniosku
w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie;
• Partner musi wpisywać się w katalog beneficjentów wymienionych w „typach
Beneficjentów” zgodnie z SZOOP i musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, według zasad określonych w Regulaminie konkursu (§ 6);
• Wszyscy partnerzy powinni być w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami
oraz współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu, a także
w okresie trwałości;
• Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte przez podmioty
pomiędzy którymi istnieje stosunek powiązania w rozumieniu art. 3 załącznika I
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
• Wyboru partnerów należy dokonać zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2-4 ustawy
wdrożeniowej.
22
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15. Dokumenty określające zasady reprezentacji
wnioskodawcy (KRS, CEIDG, statut, umowa, itp.)
• Niniejszy załącznik nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (gminy,
powiaty, województwa). Jest wymagany w przypadku związków i stowarzyszeń
jst;
• W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wymagane dokumenty
należy przedstawić odrębnie dla każdego z partnerów;
• Załączone dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wniosku.
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16. Oświadczenie o zachowaniu trwałości
• Załącznik jest obowiązkowy dla każdego wniosku o dofinansowanie projektu;
• Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 16);
• Gmina, jako właściciel wszystkich instalacji zakupionych w ramach projektu, odpowiada
za zachowanie trwałości projektu.

24
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17. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy

• Pisemne pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie należy przedstawić
jeżeli dokumenty nie są podpisane przez osoby przewidziane do reprezentacji.
• W przypadku tymczasowej nieobecności osoby upoważnionej do reprezentacji
wnioskodawcy (np. z powodu choroby) dopuszcza się możliwość przedstawienia kopii
ogólnego pełnomocnictwa dla osoby zastępującej.

25

20. Inne załączone dokumenty, w szczególności
wymagane przepisami prawa lub postanowieniami
regulaminu danego konkursu
• Wnioskodawca ma możliwość dodania do listy dodatkowych załączników, które
wynikają ze specyfiki ogłoszonego naboru.
• Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w ramach działania 3.1 Rozwój OZE –
projekty parasolowe Wnioskodawca przedstawia:
 20.1 Oświadczenie w sprawie zgodności jednostek OZE z normami.
 20.2 Oświadczenie o wyborze ostatecznych odbiorców w otwartej, przejrzystej
i niedyskryminującej procedurze.
 20.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej;

26
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20.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) nie jest obowiązkowym załącznikiem do
wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1, jednak jego przedłożenie daje
możliwość uzyskania dodatkowych punktów.
• Projekt otrzyma dodatkowo 5 punktów, jeśli będzie wynikał z PGN-u gminy, na
terenie której będzie realizowany.
• Jeżeli Wnioskodawca posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej należy przedłożyć:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
- uchwałę w sprawie jego przyjęcia,
- opinię WFOŚiGW w Rzeszowie.
Opinia WFOŚiGW nie jest wymagana w przypadku planów przygotowanych w ramach
POIiŚ 2007-2013, które przeszły proces weryfikacji NFOŚiGW lub WFOŚiGW.
27

Procedury
• W przypadku instalacji fotowoltaicznych Instytucja Zarządzająca nie ingeruje
w zasady odprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i rozliczenia
z tym związane - powinno to być uregulowane w umowie pomiędzy odbiorcą
ostatecznym (użytkownikiem instalacji) a operatorem sieci dystrybucyjnej
(zakładem energetycznym). Zaleca się, aby gmina uczestniczyła w procedurach
podłączenia instalacji oraz ustalaniu zasad rozliczania energii, gdyż jest to element
związany z jej odbiorem i uruchomieniem.
• Zgodnie z zapisami art. 32 ustawy Prawo energetyczne wytwarzanie energii
elektrycznej przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami lub przedsiębiorców
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w mikroinstalacji
lub w małej instalacji, nie wymaga uzyskania koncesji.
• Osoba fizyczna lub ww. przedsiębiorca może uzyskać przyłączenie mikroinstalacji
do sieci na podstawie zgłoszenia i sprzedawać energię do sieci zgodnie
z warunkami opisanymi w rozdziale 4 Ustawy o OZE.
28
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Przyczyny błędów popełnianych
w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej:
1. NIEDOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ.
 Należy bardzo dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. Znajomość regulaminu konkursu
i instrukcji pozwoli uniknąć większości błędów i zaoszczędzić czas;
 Warto zasięgnąć opinii u osoby, która miała już styczność z przygotowywaniem dokumentów
konkursowych;
 Można zapytać o interpretację Instytucję Organizującą Konkurs.

2. ZBYT PÓŹNE ROZPOCZĘCIE PRACY NAD PROJEKTEM.
 Odkładanie pisania wniosku o dofinansowanie na ostatnią chwilę często jest równoznaczne z jego
niepowodzeniem;
 Zebranie dokumentacji, którą trzeba załączyć do wniosku jest najbardziej czasochłonnym elementem całej
procedury;
Jak zapobiec opóźnieniom?
 Opracować harmonogram gromadzenia i sporządzania dokumentacji i postępować zgodnie z planem.
3. BRAK SPÓJNOŚCI DOKUMENTÓW.
 Należy skoordynować prace związane z przygotowaniem projektu, czyli działania koordynatorów,
projektantów, osób opracowujących wniosek i studium wykonalności. Dokumenty muszą być spójne!
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Ważne informacje – podsumowanie formalne:
• zasady podpisywania wniosku i załączników - przedstawione są w § 12 ust. 3 pkt 15
Regulaminu konkursu (JST – Wójt, Burmistrz, Prezydent, powiat, SW – dwóch członków
zarządu powiatu / województwa, inne podmioty – wg dok. statutowych i wpisu do KRS).
• złożenie dokumentów w formie papierowej po terminie określonym w § 9 ust. 1
Regulaminu konkursu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
• wnioski o dofinansowanie wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane;
• wniosek należy wypełnić w języku polskim;
• wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku i załącznikach powinny być
dokonywane kolorem innym niż czarny;
• kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (klauzula „za
zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu
lub parafkę wraz z imienną pieczątką oraz datą dokonania potwierdzenia);
• w przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia „za
zgodność z oryginałem”: 1. na każdej stronie, 2. umieszczenie na pierwszej stronie
dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X” oraz podpisanie,
strony muszą zostać kolejno ponumerowane; (wystarczy podpis jednej z osób wymienionych
w pkt A.11 wniosku);
32
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• załączniki do wniosku powinny być ponumerowane i umieszczone za wnioskiem, ściśle
według podanej w nim numeracji;
• załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć ponumerowane strony
(dopuszczalna jest forma odręczna numeracji);
• każdy załącznik powinien być opatrzony na pierwszej stronie pieczęcią wnioskodawcy,
z wyłączeniem oryginałów dokumentów wydanych przez właściwe organy: zaświadczenia,
wypisy, pozwolenia, itp.;
• w miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku, zaleca się
zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją „nie dotyczy”;
• każdy z segregatorów należy opisać w następujący sposób:
numer naboru, nazwa wnioskodawcy, tytuł projektu, nazwa i numer osi priorytetowej
/działania/ poddziałania RPO WP 2014-2020; jeżeli niemożliwe jest umieszczenie kompletu
dokumentów w jednym segregatorze, dokumenty należy podzielić na części, wpiąć do
kolejnych segregatorów i opisać kolejnymi cyframi (1, 2, 3, itd.), odrębnie dla oryginału
i kopii.
Komplet segregatorów dla wniosku należy przedłożyć w formie zwartej;
• zasady przygotowania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu i załączników
dotyczą także dokumentów przedkładanych w wyniku wezwania do uzupełnień i poprawy.
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Dziękuję za uwagę

Beata Glac
Oddział wyboru projektów w zakresie czystej energii
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
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